
                                     Z á p i s n i c a     č.  1/2022 

              zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

                                       konaného dňa  09.02.2022 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  Ing.Dušan Galdun, Peter Horváth, Tomáš Mačo, Milan Mačo 
Neprítomní :  Ing. Cyril Krajňák, Jaroslav Sendža, Ján Šimko   

 

      Zasadnutie OZ sa konalo dňa 09.02.2022 (streda) o 16,00 hod. v budove Obecného domu 

podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Pred 

vstupom do obecnej sály boli pripravené dezinfekčné prostriedky, rúška a rukavice. 

Návrh programu: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4.  Nákup pozemkov od Evanj.cirkvi Žehňa 

5.  Úprava rozpočtu obce 2022 

6.  Rozpočtové opatrenia č. 5 a 6/2021 

7.  Záver 

 

Tento program bol jednohlasne schválený. 

Za zapisovateľa bola určená Makarová Janka, pracovníčka obce. 

Za overovateľov boli určení :  Mačo Tomáš, Horváth Peter.  

 

K bodu č. 3 

Uznesenie č. 27/2021 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

a)  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok  

     2022 

b)  schvaľuje rozpočet obce Žehňa na rok 2022 ako vyrovnaný v celkovej výške  

      1404900 €  

c)  berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024...              splnené 

Uznesenie č. 28/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni uznáša sa na znení Všeobecného záväzného nariadenia  

č. 2/2021 o organizácií miestneho referenda s účinnosťou od 21.12.2021...  splnené 

Uznesenie č. 29/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30.6.2021 

a 30.9.2021...      splnené 

Uznesenie č. 30/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni berie na vedomie  

a)  rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 31.3.2021 

b)  rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 30.6.2021                 ...   splnené 

Uznesenie č. 31/2021 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje  

a)  rozpočtové opatrenie č. 3/2021 zo dňa 30.9.2021 

b)  rozpočtové opatrenie č. 4/2021 zo dňa 31.10.2021               ...   splnené 

 



Uznesenie č. 32/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkúpením stavby vrátnice súp.č. 198, na 

parc.č. 198/1 a 198/2, LV 627 na Zbernom dvore vo výške 1000 €...         splnené 

Uznesenie č. 33/2021 - 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí so zakúpením plechovej garáže na parkovanie 

osobného auta s podmienkou platenia nájmu...     úloha trvá 

Uznesenie č. 34/2021 –  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odpustením nájmu za rok 2021 pre Lekáreň 

v Žehni z dôvodu trvania pandémie...                                     splnené 

Uznesenie č. 35/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje odmeny pre poslancov, ktorí sa nevzdali 

odmien vo výške 600 € a zástupcovi starostu Ing. Galdunovi D. odmenu 800 €. 

...   splnené 

Uznesenie č. 36/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 

2020 starostovi Liptákovi Slavomírovi...       splnené 

Uznesenie č. 37/2021 – 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou, zistením cenových ponúk na zakúpenie 

malotraktora, traktora príp. štvorkolky pre obec...          úloha trvá 

 

K bodu č. 4 a č. 5 

Starosta obce informoval o stretnutí so zástupcami cirkvi ohľadom odkupu pozemkov, 

nakoľko cirkev, presbytersvo Evanj.cirkvi v Žehni odmietlo prvotný návrh odkúpenia 

pozemkov. Požadujú vyššiu cenu ako bola dohodnutá (2,25 /m2), tak nakoniec sa dohodli na 

cene 4€/m2 za celú parcelu. Obec zaplatí za pozemky z vlastných peňazí z Rezervného fondu. 

Uznesenie č. 1/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni ruší uznesenie č. 20/2021 zo dňa 30.06.2021. 

Hlasovanie :       za   ...  4,              proti    ...  0,                zdržal sa   ...  0 

 

Uznesenie č. 2/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s odkupom pozemkov od Evanj.cirkvi  Žehňa 

parc.č. 115/1, LV 337 o výmere 28.132 m2 v celkovej cene 4€/m2 v celkovej cene 112.528 

€ a parc.č. 149/1, LV 352 o výmere 334m2 v cene 4 €/m2 v celkovej výške 1.336 €.  

Spolu : 113.864 €. 

Hlasovanie :        za   ...  4,              proti  ... 0,                 zdržal  sa  ... 0 

 

Uznesenie č. 3/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni súhlasí s úpravou rozpočtu obce 2022, navýšením 

potreby finančných prostriedkov na kúpu pozemkov od Evanj.cirkvi Žehňa 

na výstavbu Základnej školy, navýšením rozpočtu o 60.000 €. 

Hlasovanie :         za  ... 4,                proti  ... 0,                 zdržal sa ... 0 

 

K bodu č. 6 

Starosta prítomných informoval o ďalších príjmoch, ktoré došli koncom roka 2021, a to 

navýšené normatívne prostriedky ako aj nenormatívne prostriedky na Základnú školu, 

z dôvodu pandémie, pričom o tieto prostriedky bolo potrebné upraviť rozpočet obce 2021. 

Uznesenie č. 4/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2021 zo dňa 

30.11.2021 a č. 6/2021 zo dňa 31.12.2021 o úprave rozpočtu obce za rok 2021. 

Hlasovanie :         za  ... 4,                proti  ... 0,                    zdržal sa  ... 0        



 

Starosta obce oznámil prítomným, že sa ku dňu 14.02.2022 vzdáva funkcie starostu obce 

Žehňa. 

Navrhol poslancom, aby zastupujúcim starostom do vyhlásenia nových volieb bol zástupca 

starostu Ing. Galdun Dušan. 

Uznesenie č. 5/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni  

a) Berie na vedomie vzdanie sa funkcie starostu obce Liptáka Slavomíra ku dňu 

14.02.2022. 

Hlasovanie :         za  ...  4,             proti  ... 0,             zdržal sa  ... 0 

b) Poveruje zastupovaním starostu obce Ing. Galduna Dušana, bytom Žehňa 122, 

 do vyhlásenia nových volieb so základným platom podľa zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,  

od 15.02.2022. 

Hlasovanie :         za  ...  4,             proti   ... 0,            zdržal sa   ... 0 

c) Žiada o vyhlásenie nových volieb na funkciu starostu obce Žehňa. 

Hlasovanie :         za   ...  4,            proti  ... 0,             zdržal sa   ... 0   

 

Uznesenie č. 6/2022 – 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni schvaľuje preplatenie zvyšnej dovolenky Liptákovi 

Slavomírovi. 

Hlasovanie :         za  ...  4,              proti  ... 0,              zdržal sa  ... 0.     

        

 

   Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí aj za spoločnú prácu a verí,  

že obec bude pokračovať ďalej v začatých aj nových projektoch a spolupracovať bude 

zástupca s poslancami.  

Takisto sa poďakoval zástupca starostovi za vykonanú prácu a verí, že sa poslanci budú 

podieľať a navzájom spolupracovať pri rozvoji obce. 

 

 

 

Zapísala :   Makarová Janka 

 

Overovatelia :   Mačo Tomáš 

                          Horváth Peter  

                          

                          

                                 

                                                                                                     Slavomír Lipták 

                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 

 

 

 


